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Resumo: Esse artigo pretende contribuir para as reflexões teóricas sobre competência 
profissional dos assistentes sociais, trazendo elementos sobre as peculiaridades do Serviço 
Social e suas contradições inerentes ao exercício profissional. Suas ações situam-se em um 
terreno denso de contradições, pois atuam tanto com demandas institucionais do capital, 
quanto com demandas que são fruto das necessidades e lutas sociais da classe 
trabalhadora. É nessa malha de contradições que se apresentam os principais desafios 
profissionais dos assistentes sociais: reorientar o significado social da profissão a uma 
prática direcionada por princípios e objetivos ético-políticos que ultrapassem as demandas 
meramente institucionais. 

Palavras-chave: Serviço Social; Contradições profissionais; 
Competência profissional; Marilda Iamamoto.  

 
Abstract: This article want to contribute to the theoretical reflections on professional 
competence of social workers to provide elements about the peculiarities of social work and 
its contradictions in the profession. Their actions are located in a dense ground of 
contradictions, because they act both institutional demands of capital, as with demands that 
are the result of social needs and struggles of the working class. It is in this mesh of 
contradictions that arise leading professional challenges social workers: reorient the social 
significance of the profession to a practice guided by principles and ethical-political goals 
beyond the purely institutional demands. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O modo de produção capitalista, expresso pela apropriação privada do trabalho coletivo – 

estabelecimento de troca entre detentores dos meios de produção e trabalhadores “livres” 

detentores de sua força de trabalho – recria de forma ampliada antagonismos de interesses 

objetivos1, que em princípio se apresenta em sua estrutura econômica (Capital e Trabalho), 

refletindo-se em contradições políticas e sociais (oprimido e opressores, proletariado e 

burguesia). Conforme se amplia a concentração de capital, os antagonismos entre capital e 

trabalho se tornam mais acirrados, exigindo do mercado novas estratégias no enfrentamento 

da queda de juros e lucros, constituindo um cenário complexo para a intervenção de novos 

                                                 
1
 Marx no caderno I dos Manuscritos econômicos e filosóficos afirma: “[...] o resultado necessário da 

concorrência é a acumulação de capital em poucas mãos, portanto a mais tremenda restauração do 
monopólio [...] no final das contas, toda a sociedade tem de compor-se nas duas classes dos 
proprietários e dos trabalhadores sem propriedade.” (MARX, 2010, p. 79) 
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profissionais liberais, incluindo os assistentes sociais. É por meio do movimento de 

reprodução do capital e seus determinantes econômicos, políticos e sociais que se pretende 

abordar o caráter contraditório da prática dos assistentes sociais enquanto trabalhadores 

assalariados. 

 

O movimento de reprodução do capital, que recria o móvel básico da 
continuidade da organização dessa sociedade – a criação e apropriação do 
trabalho excedente, sob a forma de mais-valia – recria, também, em escala 
ampliada, os antagonismos de interesses objetivos inerentes às relações 
sociais, através das quais se efetiva a produção. Concomitantemente, no 
mesmo processo, reproduz-se a contradição entre a igualdade jurídica de 
cidadãos “livres” e a desigualdade econômica que envolve a produção cada 
vez mais social contraposta à apropriação privada do trabalho alheio 
(IAMAMOTO, 1995, p. 74-75). 

 

O Serviço Social, como instituição inscrita no processo de reprodução das relações sociais 

burguesas, não pode fugir a esse movimento, pois é expressão das contradições estruturais 

inerentes ao modo de produção capitalista. A atuação do Assistente Social perpassa, 

necessariamente, pela cooptação dos interesses de classe, reproduzindo interesses 

contrapostos que convivem em tensão. Seu trabalho, diferente de outras profissões liberais, 

necessita de uma instituição que media e contrata sua força de trabalho, fazendo com que o 

assistente social tenda a ser cooptado pelas forças que tem uma posição dominante no jogo 

do poder. 

2. CONTRADIÇÕES INERENTES AO SERVIÇO SOCIAL 

Para Iamamoto (1995), o Serviço Social reproduz interesses em constante tensão, assim, o 

assistente social responde tanto a demandas do capital como do trabalho, embora encontre 

na classe trabalhadora a direção social de seu projeto profissional. Ao polarizar a prática 

profissional, entendendo-a como porta-voz de uma classe, pode-se cair no equívoco da tese 

unilateral e a-histórica, interpretando o exercício profissional como “revolucionário”, 

desconsiderando as condições objetivas de profissão inserida na divisão social e técnica do 

trabalho, ou então em um fatalismo, como se o mundo não tivesse mais jeito e a única 

possibilidade é reproduzir a lógica vigente, dando espaço para uma prática conservadora. 

Tais posturas subestimam as classes sociais e desconsideram o caráter dialético da 

dinâmica social – expressão da totalidade contraditória e o papel do Serviço Social nas 

relações sociais. 

O Serviço Social: 

 

Participa tanto dos mecanismos de dominação e exploração como, ao 
mesmo tempo e pela mesma atividade, da resposta às necessidades de 
sobrevivência da classe trabalhadora e da reprodução do antagonismo 
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nesses interesses sociais, reforçando as contradições que constitui o móvel 
básico da história [...] não se pode excluí-las do contexto da prática 
profissional, visto que as classes só existem inter-relacionadas 
(IAMAMOTO, 1995, p75). 

  

Se, por um lado, o Serviço Social dá respostas a ambas as classes, é no Estado que ele vai 

encontrar o seu maior empregador. Com o processo de urbanização, surge uma nova 

configuração social, exigindo mudanças na intervenção do Estado frente às “novas” 

contradições e conflitos sociais presentes na primeira parte do século XX. 

Retomando Gramsci, Iamamoto aponta que a nova categoria de intelectuais típica do mundo 

industrial – para ser mais exato, na fase monopolista do Capitalismo – se apresenta 

diretamente envolvida no cotidiano das pessoas “como „organizador, construtor, persuasor 

permanente‟” das massas, a fim de legitimar as condições necessárias ao domínio de 

classe. Sendo assim, “poder-se-ia caracterizar o Serviço Social como uma tecnologia social, 

e o profissional como um técnico cuja atuação é geralmente mediatizada pela prestação de 

serviços sociais” (IAMAMOTO, 1995, p. 89). 

Para Iamamotto (1995), pensar as condições histórico-sociais da emergência do Serviço 

Social só é possível se essas forem articuladas à própria dinâmica do mercado e suas 

mazelas características do processo de industrialização e urbanização no decorrer do 

século XIX, e que tem como maior expressão o que foi denominado de “questão social”.2 

Contudo, para Netto (2011), a gênese da profissão não pode se esgotar na referenciada 

                                                 
2 O emprego à “questão social” segundo Netto (2011) começa a ser utilizado na primeira parte do 

século XIX, a expressão aparece junto ao pauperismo e demais fenômenos relacionados aos 
impactos da primeira onda de industrialização na Europa. “Pela primeira vez na história registrada, 
a pobreza crescia na razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas. 
Tanto mais a sociedade se revelava capaz de progressivamente produzir mais bens e serviços, 
tanto mais aumentava o contingente de seus membros que, além de não terem acesso efetivo a 
tais bens e serviços, viam-se despossuídos das condições materiais de vida de que dispunham 
anteriormente”. Assim a “questão social”, expressão das contradições entre capital e trabalho, 
problematizada pela organização política do operariado, assume no âmbito do pensamento 
conservador um caráter reformista, sendo combatida através de ações moralizadoras: “O 
enfrentamento das suas manifestações deve ser função de um programa de reformas que 
preserve, antes de tudo e mais, a propriedade privada dos meios de produção [...] trata-se de 
combater as manifestações da “questão social” sem tocar nos fundamentos da sociedade 
burguesa”. Com a explosão do movimento dos trabalhadores em 1848, vem à tona o antagonismo 
de interesses entre as classes fundamentais, essa compreensão resultou na clareza de que, o 
conjunto de problemas designados pela expressão “questão social”, só seria combatido com a 
supressão da ordem burguesa, em um processo de ruptura com qualquer colaboração entre 
classes. Somente com esse processo de consciência de classe em si, para a consciência de 
classe para si, que o pensamento revolucionário teve seus alicerces para identificar na expressão 
“questão social” uma influência conservadora do termo, passando a empregar o termo sempre 
indicando este traço mistificado e conservador, daí o motivo que o autor sempre se utiliza do termo 
com aspas. “O desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a “questão social” – 
diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da “questão social”; esta não é 
uma seqüela adjetiva ou transitória do regime do capital: sua existência e suas manifestações são 
indissociáveis da dinâmica específica do capital tornando potência social dominante. A “questão 
social” é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira conservando-
se o segundo” (NETTO, 2011, p. 153 - 157).          
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“questão social”, apreendida de forma abstrata e deslocada da sociabilidade burguesa na 

era dos monopólios. O autor considera que essa gênese vincula-se às especificidades 

econômico-sociais fundadas na organização monopólica do capital, iniciada no último 

quartel do século XIX, momento em que a sociedade burguesa amadurece e que, por sua 

vez, potencializa um sistema totalizante de contradições fundamentais já preexistentes no 

capitalismo em sua fase concorrencial.  Nesse cenário, intensifica-se, para o avanço das 

forças que detém posição dominante nas relações de poder econômico, a requisição do 

Estado como instância de gerenciamento das mazelas da questão social. Amparados por 

uma malha de novos profissionais “liberais”, o Estado reconfigura suas intervenções na 

questão social pautado, sobretudo, na perspectiva de conciliação entre as classes sociais 

(Netto, 2011). 

O assistente social, enquanto profissional predominantemente assalariado, não detém 

completo controle sobre o exercício de seu trabalho, devido à dependência institucional a 

que está submetido enquanto presta serviços ao Estado, entidades filantrópicas e empresas 

privadas. 

Embora o Serviço Social, no Brasil, se apresente historicamente regulamentado como uma 

profissão liberal3, não carrega, estritamente, uma prática peculiar às profissões liberais, 

devido seu vínculo e dependência institucional, tanto no sentido de sua remuneração ou 

salário, quanto pela jornada de trabalho estabelecida. Devido ao fato de não exercer suas 

atividades independente das Instituições que o emprega, seu “cliente” ou usuário de seus 

serviços não é quem o contrata, isso acaba por acarretar dependências profissionais pré-

estabelecidas às demandas e limites institucionais do seu empregador. 

Embora o caráter liberal não venha sendo historicamente uma característica da profissão, 

não se pode excluir por inteiro certos elementos constituintes da prática presente nas 

profissões liberais, como por exemplo: a relação singular no contato direto com o usuário e o 

caráter não rotineiro da intervenção profissional, que possibilita uma prática profissional 

direcionada por princípios e objetivos, elementos que garantem uma deontologia (código de 

ética) e consequentemente brechas na forma de reorientar o significado social da profissão, 

a fim de “apresentar uma proposta de trabalho que ultrapasse meramente a demanda 

institucional” vinculada aos interesses das camadas subalternas da classe trabalhadora 

(IAMAMOTO, 1995, p. 81). É nessa perspectiva que a categoria profissional se organiza 

para firmar marcos legais que orientam e normatizam o trabalho dos assistentes sociais 

através de um projeto profissional com base na teoria social crítica, de forma a estabelecer 

funções privativas articuladas à competência profissional calcada em uma ontologia do ser 

social.  

                                                 
3 De acordo com Iamamoto (1995) o Serviço Social é enquadrado pela portaria 35, de 19-4-1949 do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, como profissão liberal. 
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3. ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DOS ASSISTENTES SOCIAIS E COMPROMISSO 

POLÍTICO COM A COMPETÊNCIA PROFISSIONAL 

A lei de regulamentação profissional do assistente social foi construída de forma a 

estabelecer suas funções privativas, sua competência, bem como o caráter das 

organizações representativas (CFESS/CRESS). Conforme a lei 8.662, de 7 de junho de 

1993 que dispõem sobre o exercício profissional dos assistentes sociais, vale destacar os 

artigos 4° e 5° que concerne às competências profissionais e as atribuições privativas.  

De acordo com Netto (1999) as competências profissionais tem como base o contínuo 

aperfeiçoamento intelectual do assistente social, sendo necessária para sua materialização 

uma formação acadêmica qualificada, bem como a autoformação permanente, fundada por 

uma concepção teórico-metodológica crítica, pautada na história, capaz de viabilizar uma 

reflexão concreta da realidade social e possibilitar uma intervenção que vá de encontro às 

necessidades demandadas pelos usuários da política.  

Nas explicitações referentes às atribuições privativas e competências profissionais, pode-se 

identificar grandes confusões e contradições por parte do texto legal4 e, consequentemente, 

por parte dos profissionais. Para Iamamoto (2002), as funções privativas dizem respeito à 

prerrogativa exclusiva do profissional. Trata-se de estabelecer que somente uma dada 

categoria profissional, que partilha de uma determinada leitura e intervenção especializada, 

pode intervir em certos assuntos – como é o caso do médico, enfermeiros, entre outros 

profissionais da área da saúde que podem intervir em assuntos relacionados à orientação 

de medicamentos, sendo estritamente proibido outros profissionais executarem tais funções. 

Sendo assim, “o que delimita o caráter da atividade enquanto privativa do assistente social é 

a sua qualificação enquanto matéria, área e unidade de Serviço Social” (IAMAMOTO, 2002, 

p 18-5). 

Já as competências genéricas expressam a capacidade de leitura e intervenção relativa a 

um determinado problema, cabendo a outros profissionais especializados a intervenção 

relacionada ao mesmo assunto, como exemplo pode-se citar a “violência”. Essa realidade 

                                                 
4 Conforme Iamamotto: “as duvidas relativas à interpretação do texto legal do texto (lei 8.666, de 7 

de junho de 1993) já foram elucidadas no Parecer Jurídico sobre o tema [...] O Parecer Jurídico 
apresenta uma criteriosa análise dos incisos do artigo 4° no qual constam repetições das funções 
privativas contempladas n artigo 5° da mesma lei, identificando visíveis dubiedades e contradições 
no artigo 4º, o que revela uma imperfeição no texto legal”(IAMAMOTO, 2002, p.18). 

5 Segundo Iamamoto com base no dicionário Caldas Aulete (1958), “a matéria diz respeito „a 
substância ou objeto ou assunto sobre o que particularmente exerce a força de um agente‟ (no 
caso do serviço social pode-se destacar a questão social e suas múltiplas expressões). A área 
refere-se ao campo delimitado ou âmbito de atuação do assistente social e unidade do Serviço 
Social não se reduz a uma visão administrativa enquanto órgão de uma entidade, definido em seu 
organograma [...] ela pode ser compreendida como „ação simultânea de vários agentes que 
tendem ao mesmo fim‟” (IAMAMOTO, 2002, p.18). Pode-se pensar, a área de serviço social, o 
olhar especializado que ele desenvolve a respeito de um mesmo assunto presente em outras 
profissões, enquanto a unidade de serviço social diz respeito a seus elementos internos.   
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pode ser matéria ou objeto de atuação profissional tanto do Serviço Social – por ser parcela 

das múltiplas expressões da questão social – como também da Psicologia, do Direito, 

Sociologia dentre outros. O que difere o Serviço Social das demais intervenções é 

justamente sua intervenção pautada a partir de sua formação teórico-metodológica, técnico-

operativo e ético-político. A habilidade de encaminhar, providenciar e prestar orientação 

social e serviços à população compete não só ao assistente social, como também ao 

advogado, dentre outros profissionais. Mas o assistente social tem uma atuação peculiar 

diante dos eixos fundamentais de sua formação. A esse respeito, Iamamoto retoma a 

definição de competência profissional. Considera que: 

 

No sentido etimológico, a competência diz respeito a capacidade de 
apreciar, decidir ou fazer alguma coisa, enquanto a atribuição é uma 
prerrogativa, privilégio, direito e poder de realizar algo (IAMAMOTO, 2002, 
p.16). 

 

Iamamoto (2002), ao discutir as competências e atribuições específicas dos assistentes 

sociais no sentido de avançar na legitimação profissional, identifica ser fundamental 

apropriar-se da relação entre projeto profissional e condições reais de trabalho, construindo 

um processo de lapidação teórica e ético-política na apropriação e reconhecimento da área 

e matéria do Serviço Social. Para garantir e mediatizar sua real efetivação, não basta 

apenas executar ações pautadas no dispositivo da lei que regulamenta a profissão, mas sim 

operacionalizá-las de forma indissolúvel das dimensões históricas, teórico-metodológicas e 

éticas, pautadas nas reais condições e relações de trabalho, sem perder de foco as 

particularidades do mercado de trabalho e as tensões de compra e venda da força de 

trabalho especializada do assistente social. 

Pensar as competências profissionais é pensar, antes de tudo, o projeto profissional do 

Serviço Social, vinculado a um projeto de sociedade, calcado em princípios ético-políticos 

norteados pelo código de ética profissional e pelas diretrizes curriculares – documentos que 

dão subsídios para a lei que regulamenta a profissão – de forma que este tripé garanta a 

unidade teórico-prático, tendo o trabalho como centralidade na formação profissional. 

 

4. PROJETO PROFISSIONAL E A AUTONOMIA RELATIVA: TENSÕES NOS ESPAÇOS 

SÓCIO-OCUPACIONAIS DOS ASSISTENTES SOCIAIS 

 Iniciado no período de transição da década de 19706 para a década de 1980, o debate 

acerca do projeto profissional do Serviço Social, pautado em uma postura crítica7, vem 

                                                 
6 Período histórico de questionamento e intenção de ruptura com o conservadorismo, seu principal 

marco é o “congresso da virada”, como é conhecido o III Congresso Brasileiro de Assistentes 
Sociais em 1979, ver Netto (1999). 
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sendo construído pela categoria profissional visando o enfrentamento do conservadorismo 

profissional. Na visão de Netto (1999) esse novo projeto tem como base o que se pode 

denominar de projeto ético político. Para a justificativa da consolidação deste projeto, o autor 

argumenta que a ação humana direciona à satisfação de suas necessidades e interesses; 

sendo essa ação coletiva ou individual, implica sempre um projeto8 que, por sua vez, 

representa “uma antecipação ideal da finalidade que se pretende alcançar” (NETTO, 1999. 

p. 2). 

Dentre os projetos coletivos, ainda segundo o autor, encontram-se os projetos societários, 

que são projetos macroscópicos que visam determinado modelo societário a ser atingido. 

Para Netto (1999), nas sociedades divididas em classes, como é o caso da sociedade 

capitalista, os projetos societários são necessariamente projetos classistas, mesmo que 

estes envolvam recortes de natureza cultural, de gênero ou étnicas. 

O autor acrescenta que os projetos societários mantêm estruturas flexíveis, transformando-

se conforme conjunturas históricas e políticas distintas, sendo necessariamente 

indissociável de uma dimensão política9 presente nas relações de poder. 

Dentre os projetos coletivos encontram-se os projetos profissionais, que tem por objetivo 

identificar a autoimagem de determinadas profissões, impondo a elas seus objetivos, 

funções, conteúdo teóricos que a legitimam dentre outras diretrizes. 

 

Os projetos profissionais apresentam a auto-imagem de uma profissão, 
elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus 
objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e 
institucionais) para o seu exercício, prescrevem normas para o 
comportamento dos profissionais e estabelecem as bases das suas 
relações com os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com 
as organizações e instituições sociais privadas e públicas (inclusive o 
Estado, a que cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais) 
(NETTO, 1999, p. 4). 

 

Nessa perspectiva de consolidação dos projetos profissionais, podemos acrescentar a 

reflexão de Iamamoto (2002). A autora aponta o quão importante foi para as 

regulamentações profissionais uma certa autonomia organizativa respaldada juridicamente 

no contexto em que o Estado Brasileiro, na segunda parte da década de 1950, delega aos 

conselhos profissionais a função de controle, o que possibilitou às categorias profissionais 

elaborarem um procedimento operativo vinculado a intencionalidade profissional que 

                                                                                                                                                         
7 Netto (1999) refere-se a teoria social crítica, à teoria advinda da tradição Marxista. 
8 O homem sendo um ser ativo capaz de dar respostas prático-conscientes aos seus carecimentos 

– através de suas atividades laborativas – através de suas capacidades projetivas e teleológicas, 
projeta os fins almejados em suas ações, o que implica a necessidade de projetos para suas 
satisfações e realizações, sendo isso o diferencial em relação a outros animais que agem por 
instinto. 

9 Conforme o autor, “um dos traços mais característicos do conservadorismo consiste na negação 
das dimensões políticas e ideológicas” (NETTO, 1999, p. 5). 
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extrapolasse a requisição institucional, tornando possível a materialidade de seus projetos 

profissionais. Estes novos elementos institucionais permitem que o Serviço Social 

amadureça suas reflexões sobre a profissão e elabore, na década de 1990, um projeto 

profissional – que, por sua vez, envolve profissionais, instituições formadoras, 

pesquisadores e docentes, dentre outros organismos corporativos do Serviço Social. 

Mesmo que a categoria profissional expresse respeito às hegemonias legitimamente 

conquistadas na visão de Netto (1999), seu universo profissional é carregado de 

heterogeneidade, no qual seus agentes individuais, por serem diferentes e trazerem consigo 

origens, expectativas profissionais e posicionamentos políticos distintos, devem ser 

entendidos como uma unidade diversa, não homogênea, composta por projetos singulares 

diversos, que possibilitam projetos alternativos em disputa ao projeto hegemônico. A 

legitimidade de um projeto hegemônico não suprime as tensões presentes em seu interior, 

dessa forma o modelo hegemônico, na visão dialética, nunca será exclusivo, assim a 

elaboração do projeto profissional deve ser entendida como um espaço plural10 dotado de 

projetos distintos em disputa que legitime certa unidade em sua direção. 

Os projetos profissionais, que são indissociáveis dos projetos societários, expressam um 

processo de disputa pela hegemonia entre as forças sociais presentes, “expressam, 

também, o desenvolvimento teórico e prático da profissão e as mudanças na categoria 

profissional” (IAMAMOTO, 2002, p. 20). Os impasses a que se inserem não podem ser 

resolvidos somente no interior do corpo profissional, seu direcionamento exige a análise do 

movimento da totalidade social. 

Sobre a relação entre as competências e atribuições dos assistentes sociais e o projeto 

profissional associado à crítica da sociabilidade burguesa, Iamamotto chama a atenção para 

a necessidade de buscar subsídio teórico que supere contradições e posicionamentos 

equivocados atrelados ao tecnicismo e empirismo ingênuo presentes no interior da 

profissão. Aponta também para a necessidade de abandonar qualquer posicionamento 

unilateral que tenha suas bases calcadas nos objetivos unicamente institucionais de quem o 

emprega, acentuando seu caráter conservador – desassociando-se do projeto profissional – 

ou então do messianismo profissional, que coloca a profissão como transformadora ou 

revolucionária, desconsiderando seu caráter histórico na divisão social e técnica do trabalho 

e as reais condições profissionais no mercado de trabalho. “Ambas as posições 

[polarizadas] acentuam, apenas e de modo exclusivo, um polo do movimento contraditório 

do concreto, sendo nesse sentido unilaterais” (IAMAMOTO, 1995, p. 74). 

                                                 
10 O autor aponta de que deve-se ter a “consciência de que o pluralismo é um elemento factual da 

vida social e da própria profissão, que deve ser respeitado. Mas este respeito, que não deve ser 
confundido com uma tolerância liberal para com o ecletismo, não pode inibir a luta de 
idéias”(NETTO, 1999,p.6). 
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A autora reflete sobre a necessidade do assistente social, em seu exercício profissional, 

articular as dimensões históricas e macro societárias às demandas concretas expressas no 

cotidiano profissional – que, no processo de financeirização, ganham roupagens específicas 

– exigindo respostas técnico-profissionais e ético-políticas dos agentes profissionais 

pautadas tanto nas demandas impostas pelos organismos empregadores, quanto às 

necessidades materiais e espirituais apresentadas pelas camadas subalternas. 

Para a autora, responder às necessidades das camadas subalternas por parte da categoria 

profissional deve se dar, primeiramente, pelo reconhecimento dos envolvidos enquanto 

sujeitos históricos, que, para além de ser meramente expressão concreta das demandas 

profissionais ou meros receptores passivos de tais políticas, são também elementos 

intrínsecos na luta pela garantia de direitos universais e de enfrentamento da questão social. 

Para a consolidação de suas atribuições privativas, compete ao profissional desenvolver 

estrategicamente ações que garantam direitos sociais e políticos de caráter universalista – 

em conjunto com os usuários que devem ser vistos como problematizadores – retirando da 

vida particular e privada as múltiplas expressões da “questão social”, a fim de identificar 

suas raízes, levando-as para os espaços coletivos e públicos e garantindo o protagonismo e 

a organização dos grupos subalternos articulados a um projeto de classe para si, com o 

objetivo de romper com o modelo vigente de sociedade. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O assistente social, enquanto ser prático-social capaz de projetar uma determinada direção 

social ao seu trabalho, se depara com uma liberdade relativa, pois tal processo é tencionado 

pela sua condição de assalariado e suas ações são submetidas aos seus empregadores. Ao 

se inscreverem enquanto profissionais liberais inseridos na divisão social e técnica do 

trabalho, os assistentes sociais estabelecem uma relação de dependência com os sujeitos 

sociais que os empregam, pois seu trabalho só adquire valor de troca à medida que se 

inserem nas malhas das relações sociais enquanto trabalho abstrato. É nesta condição de 

assalariado que os assistentes sociais se inserem enquanto trabalhadores, embora suas 

funções assumam um caráter predominantemente político. 

 

Os empregadores determinam as necessidades sociais que o trabalho do 
assistente social deve responder; delimitam a matéria sobre a qual incide 
esse trabalho; interferem nas condições que se operam os atendimentos 
assim como os seus efeitos na reprodução das relações sociais 
(IAMAMOTO, 2011, p. 215). 

 

É nesse dilema que o trabalho profissional se apresenta contraditoriamente, entre trabalho 

abstrato, trabalho constitutivo de determinações históricas e universais inseridos nas 

relações de produção e reprodução humanas e trabalho concreto inscrito de forma 
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qualitativa, reproduzido por sujeitos particulares, dotado de valor de uso. Por mais que a 

condição de assalariado envolva necessariamente a incorporação de parâmetros 

institucionais que regulam as ações profissionais, tais ações sofrem “outro decisivo vetor de 

demandas” condicionadas pelas lutas sociais que se transformam em demandas 

profissionais (IAMAMOTO, 2011, p. 219). É nesse cenário de contradições que o assistente 

social, ao vender sua força de trabalho por um salário, vende sua mercadoria, que, por um 

lado, tem valor de uso – como respostas às demandas dos usuários, uma vez que, 

efetivamente, responde a determinadas necessidades sociais; e, por outro lado, tem seu 

valor de troca, ou seja, uma fração do trabalho social total, expressa no salário, valor 

necessário às relações de produção e reprodução do capital. 

Ao se inserir no mercado o assistente social, ao mesmo tempo que pertencente a classe 

trabalhadora, atende usuários das políticas sociais que são trabalhadores.  Ao atendê-los, 

viabiliza ações que advém tanto de demandas institucionais que o contratam, como 

demandas da classe trabalhadora que atende. Atua tanto com demandas do capital, quanto 

com demandas que são fruto das necessidades e lutas sociais da classe trabalhadora. Suas 

ações situam-se num terreno denso de contradições. Nesta direção Iamamoto (2011, p. 

221) afirma: 

 

Se os processos que ocorrem na vida em sociedade impõem limites e 
descortinam potenciais alternativos para o exercício profissional, eles têm 
que ser apropriados e elaborados pelos agentes profissionais, configurando-
se como desafios na esfera da ação e da produção de conhecimentos, de 
modo a se transformarem em propostas de trabalho e pesquisa.   

 

Essa possibilidade se dá através da trama social, essa profissão emerge dos condicionantes 

sociais, que, por sua vez, ultrapassam as vontades e a consciência de seus agentes 

particulares, porém “ela também é fruto dos sujeitos que a constroem coletivamente, 

forjando respostas profissionais” (IAMAMOTO, 2011, p. 221). Para não produzir uma ação 

profissional esvaziada, que adéqua o trabalho profissional às exigências do mercado, deve 

se pensar em certas possibilidades de inserção profissional condicionada pelo trabalho 

concreto onde seu agente consiga desenvolver com certa autonomia suas capacidades 

teleológicas e projetivas no direcionamento de suas práticas sociais atreladas ao projeto 

profissional. 
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